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Fitxa tècnica i artística 

Títol original: Desert Flower  

Director: Sherry Hormann 

Guió: Smita Bhide  

Intèrprets: Timothy Spall (Terry 
Donaldson), Juliet Stevenson (Lucinda), 
Meera Syal (Pushpa Patel), Anthony 
Mackie (Harold Jackson), Sally 
Hawkins (Marylin), Craig Parkinson 
(Neil), Liya Kebede (Waris Dirie), 
Teresa Churcher (infermera Anne) 

Música: Martin Todsharow  

Fotografia: Ken Kelsch  

So: Falk Möller, Josef Steinbüchel  

Producció: Peter Herrmann 

Muntatge: Clara Fabry 

Vestuari: Alice Wolfbauer, Frankie 
Mathieson  

Països: Gran Bretanya, Alemanya i 
Àustria 

Any: 2009 

Durada: 124 min.  

Llengua: castellà 

Tràiler   
En línia  (Buscat el 20 gener 2018) 
 

Resum 

Autobiografia de Waris Dirie, una model de gran èxit a les passarel·les de la moda 

femenina. Era filla d’una família de pastors nòmades i quan tenia 13 anys es va 

escapar del seu poblat, fugint d'un casament imposat. Després de caminar durant 

dies pel desert, arriba a Mogadiscio, capital de Somàlia, on uns parents l’envien com a  

FLOR DEL DESERT 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
https://www.youtube.com/watch?v=lHxvETioNL0
https://gloria.tv/video/3eZBSSrhFWWX6oPaGpnM3AwH2
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criada a l'Ambaixada de Somàlia a Londres. Allà passa part de la seva joventut, però 

quan arriba el moment de tornar al seu país, prefereix quedar-se a Londres, de 

forma il·legal i buscar-se la vida, que no pas tornar. Waris prova sort en diversos 

treballs precaris, i com a immigrant analfabeta passarà penúries fins que un famós 

fotògraf la descobreix  i la converteix en una de les models més cotitzades . 

 

ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
El que tu en saps 

- Saps que és l’ablació?  

- Saps a quins països i per què es practica? 

- Tens alguna opinió respecte a aquesta pràctica? 

 

El títol i la caràtula 

- Què et suggereix el títol? 

- Què et diuen les imatges? 

- Quines expectatives et crea?  

Contrasteu les diverses opinions 

- Després de veure la pel·lícula, creus que és un títol adequat? 

- Creus que s’han acomplert les expectatives que oferia la caràtula? 

 

MENTRE VEUS LA PEL·LÍCULA 

FITXA D’OBSERVACIÓ 

Llegirem les preguntes abans que comenci el visionat per poder estar atents/atentes 

al que se’ns demana i mentre veiem la pel·lícula cadascú es fixarà en: 

- Com és la vida de Waris al poblat? 

- El pare es acorda casar-la amb un vell. Diries que la mare hi està en desacord? 

- Com arriba a ser top-model? 

- El món de la moda, des de dins, és tan bonic com ens el venen? 

- Quines crítiques  amagades hi ha sobre el món de la moda? 

A final del visionat posem en comú les nostres respostes. 
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DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
Pla de diàleg: 

- Quin és el tema principal de la pel·lícula? 

- Situa la pel·lícula en el seu context històric, anys en què van ocórrer els fets que es 

relaten, des que comença fins que s’acaba. 

- Què opines de les persones que, com Waris, fugen del seu país per trobar una vida 

millor?  

- Per què Waris diu que quan era petita no volia ser una dona? 

- Què hauries fet tu en el seu lloc? 

- T’has posat a la pell de Waris? 

- Com creus que haguessis reaccionat, tu? 

- Diu que a la cultura dels seus pares una dona a la que no se l'hagi mutilat és 

impura. Per què? 

- En les cultures que practiquen la mutilació genital femenina, sovint les dones 

també en són partidàries. Com s'explica? 

- Quin altre títol posaries a la pel·lícula? 

 

TEMES PER TRACTAR 
 

ABLACIÓ O MUTILACIÓ?  

Tot i que es refereixen a la mateixa pràctica, hi ha una diferència en l’ús d’un terme o 

un altre. "Mutilació genital femenina" –MGF- significa una condemna a la violència 

que s’exerceix sobre el cos femení, mentre que   "ablació genital femenina" és 

l’expressió legitima, perquè és considerada una pràctica tradicional. L'ús de la 

paraula "mutilació" reforça la idea que aquest costum és una violació dels drets 

humans de les nenes i les dones i, per tant, ajuda a promoure un moviment per 

abandonar aquesta pràctica. És el que es fa servir internacionalment des de 1991. 

Però les comunitats que la practiquen no usen el terme "mutilació". Les llengües locals 

normalment parlen d’ "ablació", perquè resulta més neutre. És comprensible que els 

pares i les mares no admetin que "mutilen" les seves filles. De vegades, també es fan 

servir altres termes com excisió, infibulació o "circumcisió femenina". 
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La MGF es realitza sobretot en nenes i adolescents de 4 a 14 anys d'edat. No obstant 

això, en alguns països fins a la meitat dels casos es realitzen en nounades d'un any, fins 

un 44% a Eritrea i un 29% a Mali. 

 

Els efectes  

La MGF causa un dany irreparable. Cada any provoca morts de nenes i adolescents  

per hemorràgia o per infeccions. Se sol fer sense cap condició higiènica ni cap sedació, 

així que d’entrada causa un dolor innecessari.  En general, és de caràcter traumàtic 

no sols físicament, també psicològicament. Una mutilació és una intervenció violenta i 

antinatural sobre el cos. 

Altres efectes nocius que es poden donar: la incapacitat per curar-se bé la ferida; 

formació d'abscessos; creixement excessiu de teixit de cicatrització; cicatrius de 

neuroma; dolor durant l'activitat sexual; un augment en la susceptibilitat davant el 

VIH/SIDA, l'hepatitis i altres malalties transmeses per la sang; infeccions del tracte 

reproductiu; malalties inflamatòries de la pelvis; infertilitat; menstruació dolorosa; 

obstrucció crònica del tracte urinari/pedres a la bufeta; incontinència urinària; 

augment en el risc d'hemorràgia i infecció durant el part.  

 

Activitats 

- En què consisteix  la MGF? N’havies sentit a parlar abans de veure la pel·lícula? 

- Quan les persones que estan a favor de la MGF diuen que forma part de la seva 

cultura, creus que nosaltres, des de la societat en què vivim, tenim el "dret" 

d’immiscir-nos en les creences dels altres? Justifica la resposta. 

(Sens dubte, tenim el dret i l’obligació de prendre’n partit i protegir la nena però 

també hem de comprendre que cada cultura ha de fer la seva evolució pròpia. Hem 

de treballar perquè tota nena que viu a casa nostra no pateixi la MGF. Podem 

relacionar-ho amb els drets humans de les dones). 

 

SITUACIÓ ACTUAL 

El 20 de desembre de 2012 l’ Assemblea General de les 

Nacions Unides  
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va prohibir la MGF. La resolució va ser adoptada per unanimitat pels 194 països 

membres de l'ONU. Des de llavors, molts països han introduït lleis protegint les noies 

contra aquest tipus de mutilació però no tots, perquè alguns es neguen a acabar amb 

la tradició. 

Per fer-nos una idea de la magnitud hem de pensar que a cada minut quatre nenes  

són mutilades. 

Fins fa poc eren certes dones les que tradicionalment feien aquesta feina i gaudien 

d'una situació especial i rebien un pagament pels seus serveis. Però des de fa uns deu 

anys metges, llevadores o infermeres són els encarregats /les encarregades de fer 

l’escissió, de manera que per tal de practicar-la en condicions d’higiene es legitima la 

MGF. Però el fet que  la mutilació/excisió genital femenina sigui segura no la 

converteix en acceptable.  

Uns 130 milions de dones i nenes a tot el món són condemnades injustament a viure -

només per raó del seu sexe- amb la marca de la mutilació dels seus òrgans genitals. 

Txad, Somàlia, Mali, Sudan, Burkina Faso, Senegal, Gàmbia, Kenya i Costa d'Ivori són 

exemples de països on més del 90% de les dones pateixen aquesta mutilació. Cada 

any més de 3 milions de nenes corren risc de patir-la. La MGF és una pràctica que 

perpetua la desigualtat de gènere i la discriminació cap a les dones. Són les creences 

socioculturals les que imposen a les dones la idea que han de practicar aquests actes, 

pautes que no tenen res a veure amb la salut sinó que manifesten la dominació 

masculina sobre el cos de les dones.  

Aquestes pràctiques s'han registrat en almenys 28 països d'Àfrica, en diversos grups de 

l'Àsia meridional i oriental, entre alguns immigrants  

d’ Europa, Amèrica del Nord i Austràlia que provenen d'aquests països i regions. 

 

Activitats 

- Tria algun dels països assenyalats en el mapa i busca quina ha estat la incidència de 

la resolució de l’ONU.  

- Creus que és acceptable l'alternativa de practicar la MGF en un medi hospitalari 

per evitar que es realitzi en condicions amb poca o nul·la higiene? Justifica la resposta. 

- Al final de la pel·lícula diuen que tot i haver prohibit la pràctica en molts països, es 

mutilen unes 6000 nenes cada dia. Com creus que es pot fer front a aquesta situació? 
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QUINES RAONS ES DONEN? 

La mutilació/excisió genital femenina es practica per diferents raons: 

• Psicosexual: per disminuir el desig sexual en la dona, mantenir la castedat i la 

virginitat abans del matrimoni i la fidelitat durant el matrimoni, i augmentar el plaer 

sexual de l'home; 

• Sociològica: com a forma d'identificació amb l'herència cultural, la iniciació de les 

nenes a l'edat adulta, la integració social i la preservació de la cohesió social; 

• Higiènica i estètica: en algunes societats, es considera que els genitals externs de la 

dona són poc nets i antiestètics, i per tant s'eliminen per promoure la higiene i fer-los 

més estètics; 

• Religiosa: la mutilació/excisió genital femenina es practica en diverses comunitats 

sota la creença equivocada que ho exigeixen certes religions; 

• Reproductives : creuen que millora la fecunditat i que ajuda a tenir un millor part i, 

per tant,  afavoreix la supervivència infantil.  

El fet que sigui un costum tradicional i mil·lenari no el fa pas bo. Cal recordar que 

l’esclavatge o el càstic físic han estat pràctiques durant molts anys, però que a poc a 

poc han anar desapareixent perquè atempten clarament contra els drets de les 

persones i/o els animals.  

 

Activitats 

- Pots citar alguns costums o tradicions que ara mateix creus que ja no tenen sentit 

encara que en alguns àmbits o geografies es practiquen?   

- Feu cinc grups i intenteu rebatre amb arguments sòlids les 5 raons exposades. Us 

podeu donar un temps per aconseguir informació. 

 

EL DISCURS DE WARIS 

Tornar a passar el final de la pel.lícula, a partir del minut 113 aprox. O bé des 

d’aquesta web: https://www.youtube.com/watch?v=wqzw1X5cT78 

 

Qüestions: 

- Per què Waris diu que quan era petita no volia ser dona? 

- Waris diu que la mutilació genital no surt a l'Alcorà; ¿seria menys rebutjable si sortís 

a l'Alcorà, o en els textos d'alguna altra religió? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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- Diu que en la cultura de la seva família una dona a la qual no s'hagi mutilat és 

impura. Per què? 

- En les cultures que practiquen la mutilació genital femenina, sovint les dones també 

la defensen. Com s'explica? 

- Durant el discurs també diu que la mutilació genital femenina es continua 

practicant, fins i tot a Europa. Quina és l'explicació? 

- Com han de gestionar les autoritats de països que reben immigrants a aquests 

costums i als quals no volen renunciar? 

- Qui treballa en contra de la mutilació femenina? Busqueu informació sobre la 

Fundació Flor del Desert que fou creada l’any 2002. 

 

RELACIÓ AMB ELS DRETS ECONÒMICS, 
RELIGIOSOS I CULTURALS 

 

• Rellegeix l’enunciat dels articles d’aquest bloc i exemplifica algun moment o 

personatge de la pel·lícula que pugui il·lustrar el contingut del dret. 

 

Art. 17. Propietat   

Art. 18. Llibertat religiosa i  

de pensament  

 

Art. 22. Seguretat social   

Art. 23. Treball remunerat  

Art. 24. Descans   

Art. 25. Benestar  

Art. 26. Educació   

Art. 27. Participació i protecció  

vida cultural 
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VALORACIÓ DE LA PEL·LÍCULA 
 

▪ Què has après? 

▪ Què t’ha sorprès? 

▪ Si la recomanessis a un amic o amiga, què li diries? 

▪ Encara que els fets parlin d’un altre país i d’un altre moment, a nosaltres ens diu 

alguna cosa avui? 

 

PER ANAR MÉS ENLLÀ 
 

Altres pel.lícules:  

Mooladé, de Ousmane Sembene, 2004:  

 

Webs: 

Propostes a centres a propòsit del dia internacional de la tolerància zero a la 

mutilació genital femenina, 6 de febrer 2020, del Departament d’Educació 

Prevenció de la mutilació genital femenina, de la Generalitat de Catalunya 

(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)  

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/recursos_professionals/prevencio_mutilacio_genital

